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Loesje kleurt de wereld

Het is lente geworden, en er zijn 

veel kleurtjes uit de grond geko-

men. Gele narcissen, rode tulpen 

en blauwe hyacinten. Maar het 

allereerst kwamen er kleine witte 

sneeuwklokjes. Loesje vond de 

sneeuwklokjes mooi en ze keek er 

vaak naar. Ze vroeg zich af of zo’n 

klein klokje ook geluid kon maken.  

Misschien wel: ‘Ting! Ting! Ting!’

Soms ging Loesje op haar knietjes 

zitten bij de sneeuwklokjes om 

goed te kunnen luisteren. Eerst 

met haar linkeroor tegen het klok-

je en dan met haar rechteroor. En 

soms hoorde ze dan héél zacht: 

‘Ting! Ting! Ting!’

Nu zit Loesje samen met mama  

in de auto, ze gaan naar oma. Ze 

drukt haar wipneusje tegen het 

autoraam. Wat zijn er veel kleur-

tjes te zien in de lente! Het lijkt 

wel alsof iemand de grond heeft 

geverfd. Loesje ziet hele grote 

rode velden. Daar groeien lange 

rode tulpen. Even verder ziet ze 

hele grote gele vlakken, vol met 

narcissen. 

‘Kijk mama!’ roept Loesje als ze 

langs het gele veld rijden.

‘Wat zie jij daar?’ vraagt mama.

‘Ik zie, ik zie... heel veel geel’, zegt 

Loesje. 

‘En heel veel blauw’, zegt Loesje 

even later. 

Loesje wil thuis de grond ook wel 

blauw of geel gaan maken. 

Als ze weer thuis zijn pakt Loesje 

direct de emmer met stoepkrijt.

‘Wat ga je doen?’ vraagt mama.

‘Ik ga de grond kleuren’, zegt 

Loesje.

‘Dat is een goed idee!’ roept mama 

en ze pakt zelf ook een krijtje.

Even later kleuren ze samen alle 

stoeptegels. En wat wordt het 

mooi! 

Loesje wil de hele wereld wel gaan 

kleuren!

Dit liedje is een variatie op een 

bekend raadspelletje. Telkens als 

je het liedje hebt gezongen, verzin 

je een kleurenraadsel. Gebruik 

bij jonge kinderen alleen de pri-

maire kleuren: rood, geel, groen 

en blauw en kies voorwerpen die 

voor iedereen goed zichtbaar zijn. 

Je kunt ook andere raadsels opge-

ven zoals:  ‘ ... en het is dichtbij’ of 

‘... en het is heel groot’, ‘het is heel 

zacht’ of  ‘het is heel glad’. Allerlei 

tegenstellingen kunnen zo aan bod 

komen. Oudste peuters mogen zelf 

ook een raadseltje bedenken.

Wil je dit liedje beluisteren?

Ga dan naar www.kiddo.net of

naar www.wijmakenmuziek.nl

Loesje wil de hele wereld wel gaan 

Wil je dit liedje beluisteren?

Ik zie, ik zie
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